
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.3.2023
Wójta Gminy Opatów z dnia 13.01.2023r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy
Opatów podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nr 1/2022 – WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OPATÓW, PRZEZNACZONYCH
DO UŻYCZENIA

nr działki, obręb ewidencyjny, klasoużytek część działki nr 588/2, obręb Wilkowiecko, Bi – inne tereny zabudowane
nr księgi wieczystej CZ2C/00020954/7
powierzchnia użyczenia 0,0025 ha
opis nieruchomości część  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  dwoma  budynkami

niemieszkalnymi:2-kondygnacyjnym  i  4  kondygnacyjnym,  od  strony
frontowej ul. Mikołaja z Wilkowiecka 8 w sąsiedztwie placu zabaw 

cel użyczenia montaż  wiaty  turystycznej  w  kształcie  prostokąta  4mx6m  w  ramach
realizacji zadania pt.” Kulturowo-historyczny szlak rowerowy im. Mikołaja
Wolskiego”

przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4U - tereny usługowe
czynsz roczny użyczenie nieodpłatne
termin użyczenia czas  oznaczony - 7 lat
informacja o użyczeniu na rzecz Krzepickiego Koła Kolekcjonerów

nr działki, obręb ewidencyjny, klasoużytek część  działki  nr  1290/4,  obręb  Iwanowice  Duże,  Bi  –  inne  tereny
zabudowane

nr księgi wieczystej CZ2C/00020954/7
powierzchnia użyczenia 0,0025 ha
opis nieruchomości część  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  dwoma  budynkami

niemieszkalnymi: 2-kondygnacyjnym i 4kondygnacyjnym, położonej przy
ul. Częstochowskiej 48 za budynkiem remizy OSP

cel użyczenia montaż  wiaty  turystycznej  w  kształcie  prostokąta  4mx6m  w  ramach
realizacji zadania pt.” Kulturowo-historyczny szlak rowerowy im. Mikołaja
Wolskiego”

przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1U - tereny usługowe
czynsz roczny użyczenie nieodpłatne
termin użyczenia czas  oznaczony - 7 lat
informacja o użyczeniu na rzecz Krzepickiego Koła Kolekcjonerów



nr działki, obręb ewidencyjny, klasoużytek część działki nr 377/4, obręb Opatów, RV – grunty orne

nr księgi wieczystej CZ2C/00043528/9

powierzchnia użyczenia 0,0001 ha
opis nieruchomości frontowa część nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią

ścieków, od strony drogi – ul. T. Kościuszki 149, 
cel użyczenia Montaż  tablicy  informacyjnej  dotyczącej  historii  związanej  z  Górą

Opatowską w ramach realizacji zadania pt.” Kulturowo-historyczny szlak
rowerowy im. Mikołaja Wolskiego”.

przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5MNR - tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej
czynsz roczny użyczenie nieodpłatne
termin użyczenia czas  oznaczony - 7 lat
informacja o użyczeniu na rzecz Krzepickiego Koła Kolekcjonerów

Powyższy  wykaz  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  go  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Opatów,
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Opatów: www.opatow.gmina.pl oraz  w Biuletynie Informacji
Publicznej:  www.bip.opatow.akcessnet.pl.  Informacja  o  zamieszczeniu  wykazu  została  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  prasie
lokalnej o zasięgu powiatowym.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi 21 dni, licząc od dnia wywieszenia, tj.  od dnia
13 stycznia 2023r. do dnia 02 lutego 2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pok. nr 17 lub pod
numerem telefonu (34) 3196033 wew. 44.

Wójt Gminy Opatów

                           mgr inż. Bogdan Sośniak


